
Azt hiszem, ma alig van olyan ember, aki ne
érzékelné azokat a változásokat, amelyek végbe
mennek a világban. Vagy azért, mert elszenvedői,
vagy azért mert figyelemmel kíséri a híradásokat.
Egyes vélekedések szerint most egy olyan változás
folyamatában vagyunk, amely lezár egy történelmi
korszakot, mint pl. az Amerika felfedezése utáni
években – 1492 és az 1500-as évek kezdete közt –
kialakuló általános gazdasági és pénzügyi
visszaesés. Így záródott a középkor, de egyben ez
volt az Újkor hajnala is. Szándékosan hoztam fel
példaképp Amerikát, hisz egyre több hír jelzi, hogy
az a szuperhatalom, amely több évtizeden át
biztosította Amerika politikai, gazdasági, katonai
vezető szerepét a világban, ma már szétesőben van,
de legalábbis óriási gondokkal küzd.  Való-
színűsíthető, hogy Kína lesz az, aki gazdasági
erejénél fogva az USA nyomdokaiba léphet. Ennek
jele, hogy kihasználva a válságot és az ezzel együtt
járó leértékelődést nagyon sok területen vásárolja be
magát Kína. A kínai vállalatok már több mint 170
országban és térségben fektettek be, s a kínai
kormány továbbra is támogatja a megfelelő háttérrel
rendelkező vállalatok külföldi beruházásait. Nemrég
Magyarországon járt a kínai miniszterelnök,
bárhogyan is szépítjük, ugyanezért. És a figyelmes
olvasó a Hajdúnánási Újság hasábjain arról olvashat,
hogy Hajdúnánáson járt egy húszfős kínai delegáció.
Sokak máris a sárga veszedelemről beszélnek, amit
vagy a Bibliában vagy Nostradamus jóslataként
aposztrofálnak. A tény, hogy a jelenések könyve 6:8:
:,, És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta
üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt;”
szabad értelmezésben akár felfogható így is.
Nostradamus jóslata sokkal érdekesebb, illetve
annak körülményei. Állítólag Zrínyi Miklós a
Szigetvári hős kérte fel Nostradamust, hogy írjon
próféciát az országról, ami el is készült 99
versszakban, amelynek a 94. versszaka így
fogalmaz: „Keletről primitív, barbár horda tör
Magyarországra, nem először. A nép minden

vagyonát elhordja, a csőcselék a mélyből előtör.
Megérkeznek a haza elárulói, sértődöttek és
idegenek, tíz évig tudják a népet zsarolni: Vörös és
sárga a címerben egyek.” Ha ezeket a
jövendöléseket olvassuk, érthető, hogy ideges
feszültség lengi át az országot. Idegesség lengi át
nem csak az városunkat, az országot, de a világot is.
Még egy fontos jövendölést szeretnék megosztani
azért is, mert ez magyar és ez az egyetlen, amelynek
pozitív kicsengése van. Máté Imre Yotengrit című
kétkötetes műve, amelyben a Rába-közi táltos
hagyományokat gyűjtötte össze. Ebben olvashatjuk
a Nyírkai jóslatot: ,,…A szomszédok
megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok
tigrise is. A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja, a
BOLDOGASSZONY-t. Az irigy örül más
szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot, a
közönyös siet segíteni. Ekkor a MAGYAROK
ISTENE őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és
böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor
veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az
ŐS-TENGEREK ISTENE nevében. A JÓ
SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmes-
kedik.” 

Jóslatok, próféciák, jövendőmondások helyett
nézzük mi a valóság. A valóság az, hogy
Magyarország pénzpiaci helyzete nem túl rózsás.
Ezt a helyzetet súlyosbítja a nemzetközi pénzpiaci
válság, illetve hazánk negatív demográfiai
helyzetének alakulása. Magyarország nem
rendelkezik olyan potenciállal, ami csökkenteni a
függőségét a világban végbemenő változásoktól.
Ezért szeretjük, akarjuk vagy sem, de kénytelen
támogatást kérni és elfogadni. Ha jól megnézzük
városunk hasonló problémákkal küszködik. Így hát,
ami jó az országnak, az jó lehet a városnak. Furcsán
hat, de amit sárga veszedelemként aposztrofáltak, az
nekünk, magyaroknak jó – lehet – ha tudunk vele
élni. Ennek oka, hogy Kínának rengeteg pénze van,
míg a legtöbb országnak viszont rengeteg hitele. Ez
egy alapvető különbség. Egyébként a pénzügyi

válság fő oka, hogy – az országok, hogy tartsák a
jóléti látszatot – a GDP tízszeresére hízott a virtuális
pénzpiacon. Azaz nincs fedezet a hitelekre, a
hiteleket hitelből fizetik vissza. Kínának nincsenek
ilyen gondjai, sőt Kína az egyik legnagyobb hitelező
a világban.

Nyílván való, hogy nem jó ha tartozunk, ha
hiteleink vannak, de ha már muszáj akkor talán
mégis jobb, ha egy olyan ország felé vannak
kötelezettségeink akivel a történelem összeköt. Így
augusztusban, amikor István királyunk szentté
avatására és a magyarság ,,újkori” történetére
emlékezünk, érdemes messzebbre tekintenünk a
történelemben. ,,…A legújabb kínai elméletek
szerint egyébként maguk a kínaiak is a Hszia-
dinasztiától, illetve a Hszia-államból származnak,
de ezt a dinasztiát tartják a kínai források is a hunok
ősének. Így a kínaiak kezdik manapság tisztelni a
hun örökséget. Emellett a kínai „hunológusok” a
magyarokat tartják a hunok egyik leszár-
mazottjának. Hszianban. Legalábbis ezt a nézetet
fejtette ki nekik Hou Yongjian, aki történeti
földrajzzal foglalkozik a Hsziani Egyetemen…”
(NG) Kevesen mondhatják el magukról Európában,
a világban, hogy ilyen kapcsolattal rendelkeznek a
világ – most még- majdnem legerősebb államával.
Az, hogy mi magyarok, hajdúnánásiak tudunk-e
ebből előnyt szerezni más államokkal szemben, az
attól függ, hogy ismerjük-e eléggé a történelmünket.
Tudjuk-e azokat a történelmi előjogokat jól
hasznosítani, amit örökül kaptunk. Állam alapító
szent királyunk ünnepéhez közeledve segítenek újra
értelmezni az ő tettét. Talán azt szánta örökül, hogy
ez a nép kapocs legyen kelet és nyugat között. Talán
eddigi balsorsunk pont abból fakad, hogy
elfelejtettük, elutasítottuk keletet és nyugatnak
akartunk megfelelni. Nos ha így szemléljük a jelent
változásait, akkor most egy kivételes pillanatban
vagyunk. 

Varga Lajos
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA 

A 2011/2012. TANÉV I. FÉLÉVÉRE
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Az ösztöndíjpályázatot azok a tanulók nyújthatják be, akik az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkeznek, az önkormányzat által fenntartott középfokú intézményben (Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium) 11. évfolyamra (szakiskola), 13. évfolyamra, érettségire épülő
iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap 
Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,-Ft /hó
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, amely a
www.hajdunanas.hu internetes oldalon is letölthető, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 10.
A pályázat kötelező mellékletei:
a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás
a bizonyítvány másolata a tanuló 2010/2011. tanév végi eredményéről, az intézmény eredeti hitelesítésével 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja. 
Az ösztöndíj odaítéléséről Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási,

Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslata alapján dönt a 2011. októberi képviselő-testületi ülésén. 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a pályázó tanulmányi eredménye alapján, a magatartás és szorgalom jegyek
figyelembe vételével történik.
Tanulmányi átlag: szakiskolai tanulóknál legalább 3.5

szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0 
Az ösztöndíjból való kizáró tényező: elégséges gyakorlati jegy,osztályismétlés, tanulói jogviszony
megszűnése, az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. november 10-ig írásban értesít minden pályázót a személyükre
vonatkozó képviselő-testületi döntésről és annak indokairól.
A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
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Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterületű,

14. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa
kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:
2011. augusztus 29. (hétfő) 1600 óra

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye:

a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2011. augusztus 31. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Erdélyi gyerekek Hajdúnánáson

Immár második alkalommal látott vendégül
erdélyi gyerekeket városunk, egy program
keretében. 2010-ben indult egy olyan
kapcsolatrendszer, melynek keretében tavaly 20 idén
pedig 24 gyerek élvezhette városunk vendég-
szeretetét július 18-ától 24-éig. A program célja, –
mint ahogy Szólláth Tibor polgármester
hangsúlyozta a sajtótájékoztatón –, hogy a nánási
gyerekek is minél többet lássanak a Kárpát-medence
határon túli részeiből, minél több személyes
kapcsolatot tudjanak építeni, illetve nyilvánvalóan
Magyarország, Hajdúnánás megismertetése az
erdélyi gyerekekkel. Idén Tóth Imre igazgató kapott
megbízást a vendéglátás szervezésével. A Bocskai
iskola két pedagógusa Zágonyiné Ormós Judit, és
Fábián Andrea kísérte, kalauzolta a gyerekeket a
különböző programokon. Az Ifiház is jelentős részt
vállalt, a rendezvények lebonyolításában. Termé-
szetesen legnagyobb sikere a fürdő-látogatásoknak
volt, de nagyon élvezték a debreceni kirándulást, a
mozit, a koncerteket, s a többi színes programot is
Volt olyan gyerek, aki még sohasem járt
Magyarországon, akadt azonban olyan is, aki szinte
már ismerősként érkezett. Megkapó volt az a
beszélgetés velük, melyben arra kértük őket, hogy
meséljenek vajon a városunk, s az itt élő emberek
milyen benyomást gyakoroltak rájuk. Elmondták,
hogy itt sokkal kedvesebbek barátságosabbak,
nyugodtabbak az emberek, és főleg nem
káromkodnak annyit. Érdekes, hangulatos város, és
nagyon tiszta, minden megtalálható benne.
Megtudtuk, hogy az önkormányzat már felvette a
kapcsolatot Parajddal, a hargitai önkormányzattal, és
Gyergyószárheggyel is jó a kapcsolat. Szeretnék,
hogy a város iskolái megpróbálnának saját
kapcsolatokat is kialakítani az erdélyiekkel, –
mondta Szólláth Tibor –, s ezáltal is több lehetőség
nyílna, hogy ezek a gyerekek megélhessék a
magyarságukat Hajdúnánáson.

K. I.

Segélyhívó pont Tedejen
Július 13-án, segélyhívó oszlopot adtak át, és helyeztek üzembe, Tedejen, az orvosi rendelő előtt.
Dr. Juhász Endre városunk alpolgármestere örömének adott hangot, mikor a sajtótájékoztatón bejelentette,
hogy a megyeszékhelyhez, és a térség többi településéhez hasonlóan nálunk is lehetőség nyílik a bajba
jutottak, és a lakosság érdekeit szolgáló készülék felállítására. A sürgősségi hívópont, a Pannon Guard
ZRt. segítségével valósulhatott meg. Ezen keresztül a lakosok bármikor kapcsolatba tudnak lépni a
diszpécser szolgálattal, s a mentőt, a rendőrséget, vagy a tűzoltóságot tudják haladéktalanul értesíteni. A
készüléket ingyen kaptuk, üzemeltetése, gyakorlatilag költségbe nem kerül, s a szélsőséges időjárásoknak
is ellenáll. Jó hogy van, de reméljük, hogy kevés alkalom adódik majd a használatának szükségességére.

K. I.

A Su Chang üzletasszony vezette, kínai gazdasági
szakemberekből és befektetőkből álló delegációt
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere fogadta
augusztus 4-én. Mint azt a polgármester köszöntőjében
elmondta ez egy különleges alkalom és ez az alkalom
egyben arra is szolgál, hogy átadják azt a megbízó
levelet Su Chang üzletasszonynak és Galló Ferencnek,
amely a város reményét fejezi ki a kínai kapcsolatok
erősödésében.

Mint azt Galló Ferenc, a társaságot kísérő magyar
üzletember a Hajdú-Bihar megyei látogatás
előzményéről elmondta, egy évvel ezelőtt kezdődött a
kínai és a magyar települések együttműködése. Ennek
célja, hogy a két ország helységei testvérvárosi
kapcsolatot létesítsenek, valamint üzleti meg-
állapodásokat kössenek, és vállalkozások települjenek
Magyarországra. Konkrét eredményekről is beszámolt
Galló Ferenc: Berettyóújfalunak már van kínai
testvérvárosa kínai beruházásban napelemgyár létesül,
ami nyolcszáz főnek biztosít munkát.

Su Chang asszony úgy fogalmazott, hogy
küldöttsége híd a magyar és kínai települések között,
ígérte megtalálják azt a testvérvárost amely leginkább
illeszkedik városunkhoz. A delegáció meglátogatta a
Ventifiltet és magmártózott a nánási fürdő
gyógyvizében is.                                                 V. L..

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2011. szeptember 1-jétől az ételallergiában szenvedők és a cukorbetegek

közétkeztetésében történő ellátását is biztosítja. Az ellátás igénybevételéhez
szakorvosi javaslat szükséges. Érdeklődni és jelentkezni a Kft. főkonyháján.

Hajdúnánás, Bocskai u. 6.    Telefon: (52) 351-535

Tavaly november 16-án
hirdette meg a Jobbik
Magyarországért Mozgalom a
„rovásírásos táblaállítási
missziót”, és a hajdúnánási
alapszervezet is elérkezettnek
látta az időt egy rovásos
helységnévtábla avatásra. A
rovásírás egy olyan szimbo-
likus közös többszörös, amely
összeköti magyart a magyar-
ral, amely oktatásával, fel-
elevenítésével össze lehet forrasztani a
magyarságot, megerősíti a kapcsolatokat határon
innen és határon túl. A rovásírás népszerűsítése
nem fejeződhet be a táblaállítási misszióval,
hiszen a rovásírást tovább kell vinni a
társadalom mélyebb rétegeibe. A rovásírás
társadalomba való beágyazásának eszköze az
oktatás. A Jobbik már tavaly is kezdeményezte,
hogy a Nemzeti Alaptantervben szerepeljen a
rovásírás megismerése. Ha más megoldás nincs
kötelező fakultatív jellegként kellene bevezetni
a tanítását. A nemzeti radikális párt szerint a
rovásírásnak alkotmányos védelmet kellene
biztosítani. Továbbá törvénybe kell iktatni, hogy
különlegesen szigorú elbánásmódba részesítsék,
azokat a személyeket, akik a rovásírással
kapcsolatos tárgyakat megrongálják, hiszen a
magyarságot lelkileg a legmélyebben sérti meg.
Városunk legforgalmasabb pontján lesz
található, vagyis a Hajdúdorog irányából
érkezők tekinthetik meg. Az alapszervezet
szeretettel fogadja a lakosok felajánlását, hogy
végre településünk is csatlakozhasson ehhez a
szép kezdeményezéshez! Augusztustól már a
facebook-on is elérhetőek vagyunk!
Bővebb információ: www.jobbik.hu,
www.rovasinfo.hu   Telefon: 06-30/4590758,
06-20/5648961

A  J o b b i k  f e l h í v á s a !
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Kinai delegáció



A Hajdúnánási Református Egyházközség segítő és gondozó tevékenységéről

Kérdéseimmel Gacsályi Gábor lelkész urat kerestem fel, aki készséggel adta meg a válaszokat a
következőkben:

– Közismert és elismert az Egyházközség Idősek Otthonának a tevékenysége. Emellett folytatnak-e
úgynevezett házi segítségnyújtást? Ha igen, ennek keretében milyen feladatokat látnak el?

– Igen, folytatunk házi segítségnyújtás szolgáltatást, a korábbiaknak megfelelően, változatlan formában
és feltételekkel, mivel 2011. július 1-jétől egy képviselő-testületi határozat értelmében létrejött egy
feladatellátási szerződés, amely alapján ezt a teendőt is a Hajdúnánási Református Egyházközség látja el,
úgymint az étkeztetést, az idősek napközbeni ellátását és az idősek átmeneti elhelyezését is. A házi
segítségnyújtás keretében az idősek önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a
lakókörnyezetében biztosítjuk. Fizikai és egészségügyi gondozást, mentális gondozást hasznos és célszerű
tevékenységet nyújtunk. Bevásárlás, gyógyszeríratás, orvoshoz kísérés, takarítás, fürdetés stb. Az
igénybevételt megelőzően gondozási szükséglet vizsgálatot végzünk, – mivel a törvény ezt is előírja és az
ellátott egészségi állapotától függően, maximum napi 4 órában biztosítjuk az ellátást.

– Hogyan és kik bevonásával kezdték és végzik ezt az elismerésre méltó feladatot?
– A házi gondozási tevékenység évtizedekre nyúlik vissza, hiszen már a 80-as években is működött

városunkban. Jelenleg 3 szakképzett, megbízható gondozónő, rugalmas időbeosztással és az ellátott
igényeihez igazodva látják el ezt a feladatot.

– Kik részesülhetnek a segítségadásban? (Az önmagukat nem vallásosnak mondók is?)
– Elsősorban időskorúak részesülhetnek, legtöbbször egyedül élők, akik önmagukat saját erőből ellátni

nem képesek. A szolgáltatásnak természetesen nem feltétele az, hogy ki milyen vallást gyakorol.
– Kell-e, s ha igen, van-e működési engedély e hálás feladat ellátásához?
A tevékenységnek anyagi vonzata is van. Ki biztosítja az Egyházközség számára ezt?
– Működési engedéllyel rendelkezünk. A Hajdúnánási Református Egyházközség részére az intézmény

fenntartásához szükséges anyagi hátteret az állami normatíva biztosítja és az ellátott a jövedelmétől függően
térítési díjat fizet.

– Melyek a jövőbeni legfontosabb célkitűzéseik ezen a téren?
– Szeretnénk fejleszteni ezt a tevékenységi formát, hogy minél több idős embernek az otthonában

segítségére lehessünk. Mivel többrétű szolgáltatást nyújtunk, ezért nagy előnyünk a többi városunkban
működő szolgáltatóval szemben, hogy ha az otthoni ellátás már nem elegendő és magasabb szintű ellátásra
lenne szükség, akkor sem hagyjuk cserben az időseket – akár legyen szó soron kívüli elhelyezésről a
Gondozóházban vagy az Idősek Otthonában – mivel előnyt élveznek azok, akik korábban már igénybe vették
szolgáltatásainkat, és a nyilvántartásunkban szerepelnek.

Gut István
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Sajtótájékoztató 
a Római Katolikus Egyház
Segítségnyújtó Szolgálat

beindításával kapcsolatban

A házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás,

amely az elhagyatott, magányos idős emberek
számára saját otthonukban ad segítséget.

A szolgáltatást az igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében végezzük az önálló életvitel
minél hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: az
alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást.

Hogyan kezdtünk hozzá?
Láttuk, hogy szép számmal vannak ápolásra,

segítésre szoruló idősek a hívők között, akik számára
ez a szolgálat segítséget jelent. És vannak
munkanélküli hívők, akik rendelkeznek szociális
ápoló-gondozó képzettséggel. 15 fő (hajdúnánási és
hajdúdorogi) munkanélküli helyi lakosnak tudunk
munkát biztosítani a szolgálat beindításával. Bosák
Nándor, a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye
főpásztora engedélyezte, hogy az Újfehértói
Plébánia a hozzá tartozó fíliák közül kettőben (a már
említett Hajdúdorog és Hajdúnánás városokban)
beindíthassa a szolgáltatást. A munkálatok
előkészítésében nagy segítségünkre volt Dombiné
Arany Vera, a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet szociális referense,
valamint Nagy Istvánné, aki a Hosszúpályi Kolping
Támogató Szolgálat vezetője és egyelőre segít a mi
munkálataink szakszerű végzésében is.

Természetesen nem csak hívő és katolikus, de más
vallású, vagy önmagát nem vallásosnak mondó és
rászoruló embereket is szeretettel és a legjobb
szaktudással igyekeznek ellátni munkatársaink.

Rendelkezünk érvényes működési engedéllyel és
akadálymentesített irodával. Az engedély egyelőre
két település, Hajdúnánás és Hajdúdorog városok
területére terjed ki. A jövőbeni lehetőségeket
figyelembe véve, szóba jöhet szomszédos kistérségi
terület és további szomszédos települések.
Azt szeretném, ha gondozottjaink megéreznék a
gondviselő Istennek azt a szeretetét, amelyet
munkatársaim fognak nyújtani áldozatos
szolgálatukkal a dolgos hétköznapokban idős
embertársaink felé. Remélhetőleg a hitbéli
segítségnyújtás, a vallási értékközvetítés is, azok
számára, akik azt igényelni fogják, megelégedéssel
fogja eltölteni mind az időseket, mind pedig
családtagjaikat is.

Egyházközségünk ezen kezdeményezése, mely
elsősorban nem vallási és istentiszteleti szolgálat,
hanem sokkal inkább az evangéliumi tanácsokra
épülő és a törvényi előírásoknak megfelelni akaró
idős és beteggondozás kíván lenni.

Juhász Imre plébános

Imre atya július 15 tartott sajtó tájékoztatót ahol beszámolt arról, hogy házi segítségnyújtás indul a római katolikus egyház keretein
belül Hajdúnánáson. Ezzel párhuzamosan megkérdeztük a református egyházközséget is, hogy folyik-e hasonló szolgáltatás.
Az alábbiakban Juhász Imre plébános nyilatkozatás és Gacsályi Gábor lelkipásztorral készült riportot olvashatják.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ szinháztermében a KDNP Hajdúnánási Alapszervezete
szervezésében került megrendezésre 2011. május 28-án a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére
szervezett jótékonysági komolyzenei koncert. A koncerten befolyt 82 500 forint összegű adomány a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak került felajánlásra a rászoruló gyermekek kirándultatásának
céljára. 

A Szolgálat 2011. augusztus 3.-án Szilvásváradra szervezett kirándulást 30 fő 8-14 éves kor közötti
gyermek számára. A látogatásunk célja volt hazánk természeti kincseinek bemutatása, amelyet az is indokolt,
hogy több gyermek még sosem járt hegyvidéken. Az egész napos programot nagy örömmel várták az
általános iskolás korú gyermekek.

A gyülekező reggel 8 órakor Hajdúnánáson a Gyermek- és Közétkeztetési Kht. parkolójában volt.
Névsorolvasás után autóbusszal utaztunk Szilvásváradra. Útközben a gyermekek elfogyasztották tízóraijukat
(pogácsát és almát), amelyet Vitányi Zsolt és Sebestyénné Kéki Irén ajánlott fel.

A Szalajka-völgy Magyarország egyik legszebb magashegységi völgye. A sétaúton haladva a természet
valóságos kincsestárát a Szalajka-patakot, a halastavakat, a pisztrángtenyészetet, a Sziklaforrást, a Fátyol-
vízesést tekintettük meg. Gyalogtúránk uticélja a Gloriet erdei tisztás volt. A tisztáson a gyermekek
kellemesen elfáradva elfogyasztották a Gyermek- és Közétkeztetési Kht. által készített ebédjüket. A
tisztásról a vissza vezető utat az 5 km hosszú kisvasúttal tettük meg. Ezután elkövetkezett a gyermekek
által a nap nagyon várt pillanata fagylaltozás a Szalajka völgyben. Haza felé dr. Kis Ágnes által felajánlott
műzli szeletet és Lévai Judit által adományozott ásványvizet fogyasztották el a gyermekek.

A sok szép élménytől gazdagodva 18 órakor érkezetünk Hajdúnánásra. Ezúton is megköszönjük a
segélykoncert anyagi támogatását és a kirándulásra biztosított felajánlásokat minden kedves
adományozónak, akik ezzel lehetővé tették a hátrányos helyzetű gyermekek számára egy felejthetelen
kirándulás lehetőségét. 

H á t r á n y o s  h e l y z e t ű  g y e r m e k e k  k i r á n d u l á s a  S z i l v á s v á r a d r a
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

Csak ne szólalt volna meg!
Hatalmas tömeg volt ezen a vasárnap délelőtt a

strandunk előtt. Sokan akarták kihasználni az esős
nyár ritka, napsütéses hétvégéjét. A három pénztár
előtt tömött sorok, olyan hosszúak, hogy kis
túlzással, a szemben lévő focipálya túlsó kapujáig
értek. Én a középsőt választottam gyermekemmel, s
míg araszoltunk befelé, szlovákul, németül csevegő
emberek diskurzusaira figyeltem fel. Egy másik
hozzám szűrődő beszélgetésből megtudtam, hogy
egy fiatal hölgy Nyíregyházáról érkezett, egy másik
csoport Nyíradonyból, sőt még egy kínai férfit is
láttam. Örömmel konstatáltam tehát, hogy milyen
népszerű, a nánási fürdő.

Mikor végre bejutottunk, első feladatunk egy kis
fa alatti telephely létrehozása volt, majd
következhetett a nagy attrakció, a magunkkal hozott
gumimatrac felfújása. Mivel a pumpánk nem illett
hozzá, szájjal láttam neki a dolognak, s 25 perc alatt
kész is voltam. Teljesen. A gyerek örült hogy milyen
nagy és kemény, én meg szédülten elterültem a fa
alatt, mint egy béka. Sebaj. Mihelyt erőre kaptam
boldogan szaladtunk a vízbe hancúrozni, hajókázni.
Kb. két percig. Akkor ugyanis egy kedves
úszómester hölgy ránk sípolt, s mosolyogva közölte,
hogy matracot tilos a medencékbe bevinni. Nos ezért
kínlódhattam, morogtam magamban, s vissza-
sétáltunk, inkább az úszómedence felé. Ekkor láttam
meg őt. Amint kiemelkedett a vízből a partra, mintha
egy lassított filmfelvételt néztem volna. Gyönyörű,
húsz év körüli szőke leány, csupa báj, csupa kecs,
már-már varázslatos. Ilyen látvány ihlette meg
valószínűleg Leonardót, és Botticellit is, s nyomban
ecsetet ragadtak. Kedvesen mosolyogva kucorodott
le barátnői mellé egy törölközőre gyönyörű
hajzuhatagát igazgatva. Miközben elhaladtunk
mellettük, – bölcsen vigyáztam, hogy se ő, se
csemetém ne vegye észre mennyire, bámulom, (még
otthon kikotyogna valamit) – sikerült néhány szót
elcsípnem, a beszélgetésükből

– Hova tűntél Betti? Már éppen keresni akartunk
– kérdezték tőle a többiek.

– Csak pisilni mentem be a vízbe, már nagyon
kellett – csicseregte a drága, s a varázslat egy
pillanat alatt tovaszállt, a forró nyári levegőben.

Megkezdte munkáját a négy általános iskola
összevonásából megalakult Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Hajdúnánáson.

Az augusztus 2. napjára összehívott alkalmazotti
értekezleten az új elnevezésű intézmény dolgozói első
alkalommal találkoztak így, szervezett  formában
egymással, megismerték új igazgatójukat, vezetőiket,
valamint az oktatómunkát segítő iskolatitkárokat, akik
személye  a július eleji tantárgyfelosztás alkalmával
már részben  nyilvános volt. Az összevont általános
iskolák igazgatója Tóth Imre, helyettese Szabóné Varga
Éva, általános helyettes Csiszár Anikó. Az Alapfokú
Művészeti Intézmény (AMI) vezetője Bistey Attila, az
Egységes Pedagógiai  Szakszolgálaté( EPSz) Alföldiné
Ragyák Andrea. A Baross úti intézmény egység vezető
Szabó Sándor, az Iskola utcán Kékiné Seres Emma, a

Polgári úton Székely Barnabás lett. Alsós
munkaközösség vezető Kovács Mónika, felsős Nábrádi
Mihály, természettudományi Józsi-Tóth Magdolna,
humán Demeterné Vajda Piroska, idegen-nyelvi Papp
Imréné, matematika-informatika Szabó Attila.
Iskolatitkárok: Takács Anikó, Oláh Edit, Oláh Júlia,
Megyesi Zita és Csuja Sándorné. A személyi
változásokon túl szó esett az aktuális feladatokról, a
tantárgyfelosztásról, órarendről, az év eleji szervezési
feladatokról, mely az új tanév beindulásakor
lényegesen több és minőségében is más lesz, mint az
eddig megszokott tanévek indításakor. A változási
folyamat támogatására, mely minden dolgozó számára
új kihívást jelent , segítséget nyújt majd az Egyensúly
Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány (EMKA)
"Változásért változunk" elnevezésű programja. A
program célkitűzéseiről, alapvető feladatairól, az
elvárásaikról, a segítségadásuk módjairól tartott
ismertetőt az első alkalmazotti értekezleten Almádi
Krisztina pszichológus, a program irányítója.Az
összevont iskola talán egyik legnagyobb újítása a
művészetek, mint tevékenységi kör bővítése. Tóth Imre
igazgató kérdésünkre elmondta az alapvető
információkat ezzel kapcsolatban, miszerint   az  eddigi
években az iskolai művészeti nevelés sokáig a
zeneiskolára szorítkozott.  Ez néhány éve festészet-
grafika tanszakkal bővült, mely nagyságrendileg 100
diákot érintett a Rákóczi- és a Makláry iskolákból.
Szeptembertől minden hajdúnánási diák jelentkezhet
ezekre a képzésekre és azokra is, melyek újonnan

indulnak. A városban évek óta működnek
tánccsoportok, melyeket a szülők vagy intézmények
finanszíroznak. Ezeket a tánccsoportokat a művészeti
nevelésbe integrálják szakképzett pedagógusok
irányításával, így jelentősen olcsóbbak lesznek mind  a
szülők , mind a  város számára.

Az első és másodikos gyerekek részt vehetnek a
néptánc foglalkozásokon, mely inkább testmozgási
lehetőséget, játékot jelent számukra, de egyúttal
fejleszti a mozgáskoordinációt, egészséges testtartást
alakít ki, a gyerekek egymást közötti kapcsolatára is
jótékony hatással van.

Az 1-2. osztály előkészítő szakaszát követően a
gyerekek választhatnak több irány közül is: néptánc,
társas tánc, modern tánc.

Az országszerte, sőt már határokon túl is ismert
színjátszói alapokra építve néhány éven belül
színjátszó csoportot is szeretnének beindítani, mely  a
gyerekek körében is nagyon kedvelt tevékenység,
hiszen eddig végeztek hasonlót iskolai műsorok
tanulása közben.

Az összevont általános iskola tanévnyitója
augusztus 31-én 17.00 órakor a Somorjai László Városi
Sportcsarnokban lesz. A részleteket az iskolai honlapon
(www. bocskai.net), illetve az iskolaépületekre
kihelyezett hirdetésekből tudhatják meg az érdeklődők.
A tankönyvek kiosztása az eddigi hagyományoknak
megfelelően történik, minden tanuló abban az
épületben, azon a módon veheti át a könyvét, ahogyan
eddig tette, erről is a fenti módon tájékozódhatnak a
szülők és gyerekek.

F. A.

2011. július 28-án a Nánási Art napok keretében került bemutatásra a Lassú tükör című alkotás, melyet Hevesi
Nándor (Iván Buharov) és Szilágyi Kornél (Igor Buharov) rendezett. A film hajdúnánási kötődésű, hisz több
jelenet itt játszódik a városban és több ismert karakter tűnik fel a vásznon, mint pl. Gut István, Veres Sándor,
Bagdi István, Bagdiné Kovács Mária. A film ugyan 2007-ben készült, mégis csak most került levetítésre a
városban. Ez alkalomból ültem le beszélgetni Hevesi Nándorral. A mostani filmbemutatót megelőzően 2000-
ben volt itthon filmbemutatója, A másik ember iránti féltés diadal. Azóta nem gyakran szerepelt a helyi médiában
ezért most közel tizenegy év történéseit kellene összeszedni, amit sem az újság terjedelme, sem az idő nem
enged meg, ezért inkább a főbb történéseket, irányokat próbáljuk bemutatni. A filmes szegmenst nézve készültek
rövid és dokumentumfilmek, dolgozott a Duna Televízióban. Indul a beszélgetés és a téma felgöngyölítése, de
Nándi nem kifejezetten az az ember, aki sokáig időz a múlt dolgai felett és egy gyors lendülettel át is tértünk a
legutolsó filmszemlére, ahol bemutatták a Kormányeltörésben című Domonkos István verse alapján készült
filmet. Ennek előzménye pedig az volt, hogy meghívást kaptak a Manifesta 8 nemzetközi képzőművészeti
biennáléra, ahova a világból 100 művész kap meghívást. Az ideális polisz volt a témája, érintve kultúrát,
politikát, társadalmakat. Jól sikerült a szereplés, ezt igazolja a nemzetközi sajtóvisszhang: német, svájci, francia,
spanyol. Sikerült támogatást kapni, hogy a filmet leforgathassák, mind emellett rengeteg külföldi meghívást
kaptak.  Ezzel tovább is ugrottunk a mai filmes világ problémáira. Hiszen a szűkülő keretekből nem jut olyan
kísérletező filmekre, mint amelyeket a Buharov páros alkotási is fémjeleznek. De a képzőművészet tág teret tud
biztosítani, szó szerint is értve, hisz Pozsonyban nyílik egy kiállításuk, ahol 1000 m2 területen fognak
bemutatkozni. De ez a kiállítás utazni fog Lengyelországba és Szerbiába is. Itt bemutatásra kerülnek a filmek
és különböző installációk, grafikák, festmények. A figyelem annak is köszönhető, hogy megváltozott a tendencia
a képzőművészeti világban, hisz a mozikból átkerülnek a kiállítótermekbe a mozgó filmek, ahol párosulva más
technikákkal, alkotnak egy együttes kiállítási anyagot. Nemrég szerepeltek – egy francia művészettörténész
meghívására – a „Jobb vírusnak lenni, mint megbetegedni” című kiállításon, a Fiatal Művészek Stúdiójának
galériájában, mely az ellenállási stratégiaként működő alternatív módszereket vizsgálja társadalmunkban.

Itt mutatták be a Smellection automatát. „A szaglás alapján való választás az egyik legősibb ösztön.
Párválasztásban is az egyik legfontosabb kritérium, hogy szeressük a másik szagát. Miért ne választanánk a
politikusainkat is szag alapján? Sokkal demokratikusabb, mint klisés ígéretek tükrében dönteni. A
SMELLECTION AUTOMATA lehetőséget nyújt, hogy a politikusokat szinte „testközelből” megérezzük, és
igaz meggyőződésből dönthessünk a parlamenti választásokkor. Az automatában szagminták vannak elhelyezve
az aktuális politikai szereplőktől, a fogyasztó/választópolgár megszagolhatja, akire kíváncsi. Döntsön a szag!”

Ez a projekt rövidesen külföldön is kiállításra kerül. De emellett szerepelnek a Nemzeti Galériában is az
autizmus és a kortársművészet kapcsolatát bemutató anyaggal, melynek címe: Privát labirintus, valamint a
„Magáért beszél” FKSE kiállításon. Szeptemberben a Trafóban is megjelennek csoportos kiállítással. Gyarlóság
ugyan, de engem mégis jobban érdekel a mozi, így hát hamar kiderül, hogy tervezik egy internetes sorozat
forgatását, aminek nagyon jó teret tudna adni Hajdúnánás. De van remény további játékfilmre, Hajdú
Szabolcsnak köszönhetően összehozta a Buharov ,,fivéreket” Jim Stark (Törvénytől sújtva, a Mystery Train és
az Éjszaka a földön) producerrel. Az ő terve egy sci-fi forgatása, de ez még nagyon gyerekcipőben jár. Ahogy
egyre inkább közeleg az idő az induláshoz, egyre több információ merül fel, amit már csak vázlatpontonként
jegyzek föl:

– Rövid filmek, dokumentumfilmek címei: Molytej, A szülés fokozatai, Jancsika és a libuskák, A zene a zenész
lelke, Modern Romeo, Egy ismeretlen ember naplója, Ladik Katalin portré, „Marci”  stb.

– Eredmények, díjak: Magyar Független Filmfesztivál – különdíj (2002), Alter-Native Nemzetközi
Filmfesztivál – különdíj (2002), Nemzetközi Filmfesztivál Novi Sad – különdíj (2003), Nyílt Filmfesztivál –
különdíj (2004), Busho Nemzetközi Filmfesztivál – különdíj (2005), Magyar Filmszemle – különdíj, a legjobb
producer díj (2007), Magyar Kritikusok díja (2009), Magyar Független Filmfesztivál – fődíj (2009), Budapesti
Független Filmfesztivál – különdíj (2011).

Búcsúzás. Nándi indul vissza Budapestre, napok múlva Bécs, és ki tudja, onnan merre viszi az útja. 
Bennem pedig egy kérdés: megfelelően bánik a város a tehetségeivel?

V. L.

H e l y z e t k é p  a z  ö s s z e v o n t  á l t a l á n o s  i s k o l á r ó l

B e s z é l g e t é s  a  f í l m b e m u t a t ó  k a p c s á n
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Beszélgetés dr. Rab Ferenc ügyvéddel

Harc
a jogokért

– Folytatjuk a beszélgetést dr. Rab Ferenc
ügyvéddel, akit a jelentős súlyú és sajátos
természetű ún. orvosi műhiba perekről
kérdezünk.

– Évente országosan 300-400 per indul műhiba
ügyekben, és enyhén növekvő tendenciát mutat. A
per tartalmát illetően a perek többsége 1-3 év alatt
befejeződik. Szét kell választani az orvos, illetve az
egészségügyi intézmény kártérítési felelősségét,
illetve az ebből fakadóan a hozzátartozókat ért nem
vagyoni kár kártérítési részét.
Kezdem egy jó hírrel, mind a háziorvosoknak, mind
pedig az orvosi intézményeknek van felelős-
ségbiztosításuk. Ez azt jelenti, hogy a pert a
károkozóval szemben kell megindítani, de a
biztosítás alapján a megítélt összeget a biztosító
teljesíti, tehát végrehajtható minden jogerős ítélet.

– Elsőként beszéljünk arról, hogy az egészségügyi
intézmények kártérítési felelősségét mi alapozza
meg!

– Az orvosi műhiba perekben a kártérítésnél az élet,
testi épség, egészség fokozott védelme alapján kell
az ügyeket elbírálni. Figyelembe kell venni, hogy a
személyiség testi, vagy lelki életminőségének
hátrányos változása miben nyilvánul meg. A perben
a felperesnek – tehát a keresetet előterjesztő félnek
– kell bizonyítani az alperesi orvos, illetve
egészségügyi intézmény jogellenes magatartását,
tehát azt, hogy az intézet felróható magatartásával
összefüggésben következett be az egészségromlás,
vagy halál. 
Az alperesnek – azaz az orvosnak, vagy az
egészségügyi intézménynek – kell azt bizonyítania,
hogy ő úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható, ezzel tudja magát csak
kimenteni.
Érdekesség, hogy például az ügyeletes orvos és a
mentős személyzet akkor tanúsítja a legnagyobb
gondosságot, ha mindaddig, amíg esély van a
túlélésre, mindent megtesz annak – a túlélés –
biztosítására. 

Az egészségügyi intézmény kártérítési felelősségét
például az is megalapozza, ha a betegnek a kezelés
során nem adnak megfelelő tájékoztatást az
alkalmazott gyógyszerek mellékhatásáról. 
A felperes köteles bizonyítani a kár mibenlétét,
annak jogellenes voltát, és az okozati összefüggést.
Itt az okozati összefüggés általában igazságügyi
szakértő hatáskörébe tartozik, azonban az orvosi
szabályszegés mikéntjének elbírálása nem szakértői,
hanem bírói feladat. 
Minden körülmények között azt kell nézni, hogy a
kórház követett-e el szakmai szabályszegést, vagy
sem. Ezen szakmai szabályszegés alapozza meg az
orvosi műhibát. 
Mindenképpen szükséges a műtéti kockázatok
körébe tartozó egészségkárosodásról, valamint
annak szövődményeiről tájékoztatni a beteget, és
érdekes módon itt is egyéniesíteni kell a tájékoztatás
során, mert a beteg intellektuális színvonalára is
tekintettel kell lenni. Külön kell kezelni a magas
kockázatú következményeket a véletlenszerűen
előforduló kockázati lehetőségtől. Fokozottan kell
vizsgálni a beteg gyógyulási esélyének elvesztését,
vagy csökkenését. 
Nagyon fontos különbséget tenni aközött, hogy az
orvos a fokozott gondosság tanúsítása mellett is
elveszíti a beteget, vagy az orvos felróható
magatartása miatt következett be tragédia, mert
egyébként a betegnek lett volna reális esélye a
gyógyulásra, túlélésre. 
A legdrámaibb helyzetet veszem alapul, a beteg
elvesztése más megítélés alá esik, ha a házastársát
veszítette el, vagy ha a szüleit, gyermekét, testvérét,
élettársát veszítette el a hozzátartozó. 

– Mondana ügyvéd úr egy pár szót a nem vagyoni
kártérítéssel kapcsolatos igényről!

– Kezdjük a vagyoni kártérítéssel. Ez a dologi kár
(ruha, óra, gyógyszerek, látogatás, temetési
költségek), mely pontosítható, kiszámítható,
számlával igazolható költségeket jelent. 
A nem vagyoni kár általában a károsult társadalmi
életbe való beilleszkedésének megnehezülését,
bizonyos életvitelbeli funkciók elvesztését foglalja
magába. Látáselvesztés, amputáció, emiatt
kirándulás, sport tevékenység megszűnése, nemző-
illetve szülőképesség elvesztése. 
A bekövetkezett kár, például az egészségkárosodás
mértékének %-os megállapítása igazságügyi
szakértői feladat, az összegszerűség megállapítása
pedig bírói jogkör.

– Az új Alkotmányban a család kiemelt
védelemben részesül. Ezért kérem, hogy a
hozzátartozók szemszögéből nézzük meg a nem
vagyoni kár igénylési lehetőségét, összehasonlítva
a baleseti (közúti, üzemi, sport), illetve az orvosi
műhiba miatti kárigénnyel. 
– A kiskorú gyermek számára kiemelt érték az, hogy
teljes családban élhet, így a szülő elvesztése
pótolhatatlan veszteség számára. Ez jelentősen
befolyásolja élete későbbi alakulását. Így a szülő
elvesztése összefügg a gyermek nagyfokú
tehetetlenségével, a kiemelkedő rászorultságával, és
a jövőbeni sorsa alakulásának bizonytalanságával.
A nem vagyoni kártérítésnél ezek a szempontok a
baleseti halálesetre visszavezethető ok miatt beállt
életkörülmények változásával egyezik.
A gyermek elvesztésénél más az indokolás a 16.
számú irányelv útmutatásai alapján a kiskorú
gyermeknél, és más a nagykorú gyermeknél
(nagykorú gyermek elvesztésénél a szülők öregkori
támasz lehetőségének megszűnése).
Új és külön kategóriát képez az élettárs elvesztése,
amely az utóbbi időben a társadalom erkölcsi
értékítéletében jelentős változáson ment keresztül.
A polgári törvénykönyv (Ptk.) 685. §-a nem
határozza meg a nem vagyoni kártérítésre jogosult
hozzátartozók körét, így az élet kikényszerítette –
figyelemmel a nagy számú és hosszú időtartamot
felölelő élettársi kapcsolatra –, hogy az élettársat a
jogalkotó közeli hozzátartozónak tekintse, elfogadja
mind erkölcsileg, mind jogilag az együttélés ezen
formáját, ezért ha például a büntetőjogban
mentességi jog illeti meg az élettársat, úgy
hozzátartozóként nem vagyoni kártérítési
jogosultság is meg kell, hogy illesse.
Közös gyermek esetén még erősebb ezen kötődés.
Az orvosi műhiba perekből fakadó kártérítési igény,
mind pedig a hasonló balesetekből kifolyólag
bekövetkezett életminőségbeli változások miatti
nem vagyoni kártérítési igény érvényesítésére az
állampolgároknak joguk van.
Én úgy gondolom, hogy az állampolgárnak joga van
tudni jogait, ismerni kötelezettségeit, joga van
érvényesíteni jogait, és joga van kikényszeríteni
jogait végrehajtás útján.
Ezen igényérvényesítéssel – mint speciális
jogterülettel – irodánk kiemelten foglalkozik, és
készségesen állunk a jogkereső állampolgárok
rendelkezésére.

(X)

MEGNYITOTTUNK!

Dr. Rab Ferenc Ügyvédi iroda alirodája

megkezdte tevékenységét

Hajdúnánás, Mártírok u 7. sz. alatt

polgári, büntető, családjogi és céges ügyekben.

Ügyfélfogadás:

Hétfőn 9-től 12-ig, szerdán 14-től 17-ig, csütörtökön 12-től 16-ig.

(tanácsadás, okiratszerkesztés, hatóság előtti képviselet ellátása.)



Pénzügyi-számviteli
ügyintéző tanfolyam

Hajdúnánáson
190 órás
Jelentkezés feltétele:

érettségi bizonyítvány

Mérlegképes
könyvelő tanfolyam

Hajdúnánáson
400 órás
Jelentkezés feltétele:

szakmai előképzettség
(például: képesített könyvelő, pénzügyi-
számviteli ügyintéző végzettség).

A tanfolyamokról 2011 szeptemberében
tájékoztatót tartunk az oktatás helyszínén.
Jelentkezni lehet: 

Saldo Képzés Kft.
06-52-322-135
A tanfolyamról bővebb információk

találhatók:
www.saldonet.hu

A Nyíregyházi Főiskola
felsőfokú karrier szakmát

indít
Hajdúböszörményben.

SZÁMVITELI
SZAKÜGYINTÉZŐ

A Széchenyi I. Mg. Szakképző Iskola
és Kollégium indítja:

A főiskolával együttműködve a
felsőfokú informatikai statisztikus és

gazdasági tervező képzést.
Továbbá indul természet- és

környezetvédelmi technikus képzés.
Az oktatás minden esetben államilag

finanszírozott.
Érdeklődni: 30 312-6064, (52)389-307

e-mail: kolac82@postafiok.hu

U g y e  Ö n  i s  s z e r e t n é
m e g t e r e m t e n i  c s a l á d j a

a n y a g i  b i z t o n s á g á t ?

A MEGOLDÁS: 
Dolgozzon  a pénze  Ön  helyett!

Megtakarítások az Országos
Betétbiztosítási Alapok Garanciájával!

Legyen Ön is sikeres és gazdag ember, aki
rendszeresen meg-takarított pénzből

nagyra
növeli vagyonát!

www.deurisz.hu
Telefonáljon MOST:

+36 30 924 78 82

Tisztelt Lakosság!

Augusztus hónapban a 2011. II. félévi
adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez
kipostázására kerülnek a készpénzátutalási
megbízások (csekkek). Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a  kézbesítők által kipostázott
tértivevényes levelet minden esetben vegyék át.

Az át nem vett II. félévi értesítő nem mentesíti
az adózót az adó megfizetése alól, s a
későbbiekben a végrehajtási eljárás
lefolytatásától (letiltás, azonnali beszedési
megbízás…).

Amennyiben további információra van
szüksége, készséggel állunk rendelkezésükre,
kérjük keressék a Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodája Adóügyi csoportjának
munkatársait.

Telefonszám: 
52/381-411/147, 148, 149, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12.00, 12.30-16.00
Szerda-Péntek: 7.30-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Polgármesteri Hivatal

ÖN iS MEgELégELTE, Hogy
MEgKESEríTi éLETéT Az
ALLErgiA?

A MEgoLDÁS:
Dr. kacsó kornélia
és a Medbiotech

Diagnosztika
Debrecenben

Pontos diagnózisok 1 órán belül,
megelőzés és hatékony kezelés

gArANCiÁVAL!

Páciensünk írta:

“14 éves koromtól allergiás vagyok,
parlagfűre, más pollenekre, trópusi gyü-
mölcsökre, már a hazai zöldségeket és
gyümölcsöket sem tudtam megenni. A
doktornő terápiája hozta meg a sikert, s
az általa javasolt kezelések után már jól
viseltem az allergiás időszakot. Hála
neki, megszűntek a panaszok!”

Rácz Szabolcs

Soha többé kórház, gyógyszer!
Önt is rengeteg orvos kezelte már,

de mégsem gyógyul?
Ugye Önnek is elege van már ezekből?

A MEGOLDÁS: 
Nonstop Doctor!

Ez egy mini házi kezelőkészülék, ami
megoldja az Ön összes egészségügyi
problémáját! Elfelejtheti az orvostól

orvosig való rohangálást!

Elégedett vásárlónk, Bak Renáta mondta:
„Nagyon erős fejfájás gyötört, ami mint később
kiderült, tüneti fejfájás volt és a helytelen
táplálkozásom okozta. A Nonstop Doctor
készülékkel naponta helyileg kezeltem a
gyomromat és a fejemet is. A fejfájás már egy
kezelés után megszűnt, illetve 3 hét alatt a
gyomor-panaszok is elmúltak.”

Bővebb információ:
www.nonstop-doctor.com

Tel: +36 20 279 14 76
Rendelje meg MOST!

VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA

Régiséggyűjtő

Reális áron
vásárol

minden régiséget..
Bútort, fa,

cserép, üveg,
és zománcos
edényeket,

festményt, stb

06-20/3389-879

VÉRADÁS

Véradás ideje:
augusztus 13-án
(szombaton)
10:00-16:00 óráig

Véradás helye:
Bányász üdülő
kultúrterme 
Hajdúnánás, Fürdő u. 3.

Minden kedves véradónk
ajándékban részesül!

Kérjük segí tsen véradással  beteg
embertársainkon!

Magyar Vöröskereszt Területi Vezetősége Hn.

www.meggyogyulsz.com
Hívjon bátran: +36 20 279 14 76

C S E N D Ü L A N Ó TA

„ODA VAN A VIRÁGOS NYÁR”
címmel:

a kéky lajos Városi Művelődési
központban

2011. szeptember 9-én (pénteken) 
19 órától.

Sztárvendég: a Cselényi-díjas
Miklóssy József

A  m ű s o r b a n  f e l l é p n e k :

király Vali, kádár Zsuzsa,
dr szücs Magda, Rékasi sándorné

szabó lajos, szabó lajosné
sipos izolda, Pleszel Diána

Kísér: ifjú Berki László és zenekara
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A nyár kedvelt programjai közé tartozik már 6. éve
Hajdúnánáson az alkotótábor megrendezése, hiszen
ilyenkor az utca embere munka közben láthatja a kép,
a rajz, a festmény, az alkotás születését.

Szokásosan nyitókiállítással vette kezdetét a
művésztelep, melyet augusztus első napján tartottak a
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Galériájában. A  tábor szülőatyja és a program
szervezője Bertalan Ferenc festőművész volt, aki
minden nyáron szívügyének tekinti az alkotótábor
megszervezését, mivel véleménye szerint ez nemcsak
az idelátogató művészeknek, hanem városunknak is
egy bemutatkozási lehetőség. Pályázatával anyagi
támogatást is  nyert a tábor megvalósításához.
Szervezőmunkáját, lelkesedését, a vendégekkel való
folyamatos törődését szinte minden művész kiemelte,
hiszen a vendégfogadás, a vendéglátás az ő feladata
volt a 10 nap alatt. Mindezek mellett számára sem
maradt ki a rajz és a festés, hiszen a tőle megszokott
formában „ontotta” az alkotásokat.

A találkozó művészeti vezetője  Véssey Gábor
Munkácsy Díjas festő és grafikusművész volt, aki a
Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára .  Számára
a mű alkotása nem feladat, nem munka, hanem
feltöltődés, újjászületés, kiváltképpen a művész-
telepeken.  A helyszín, a társaság, a város, a
vendéglátók, mind szakmai, mind magán „szemmel”
is kitűnő osztályzatot érdemelnek elmondása szerint.
A főváros zaja és forgataga után nyugalomként
töltötte fel kisvárosunk. A református templomban  az
istentisztelet, a toronyban tett látogatás, a tájházunk,
a vacsorához „felszolgált” élő citerazene, a strand,a
rengeteg jóízű beszélgetés- ezek maradnak meg
emlékezetében és talán ihletettségében városunkról.
Rendszeres művésztelep- résztvevőként és vezetőként
is más jellegűnek ítéli meg az itt eltöltött időt, a
társaság nemzetközi válogatottsága is felemelő volt
számára. Legfőképpen rajzokat készített váro-
sunkban, és batikolni is megpróbált Nagy Ágnes
irányításával. 

Pistyur Imre Munkácsy Mihály díjas szobrász-
művész Szentendréről érkezett a táborba festőművész
feleségével Pistyur Gabriellával-(akinek sajnos egyéb
okok miatt hamarabb haza kellett utaznia). Számára
az itt eltöltött 10 nap nagyon gyorsan eltelt elsősorban
azért, mert nagyon jól  érezte magát. A városunkban
megismert  résztvevők komoly munka mellett  tőlük
nem megszokottan szomorú arccal élték át a
zárókiállítást - hiszen az elválás  elszomorítja az
arcokat.  A fogadtatást, azoknak a munkáját, akik
bevállalták a résztvevők ellátását, a finom ételeket, a
Tájházas citeravacsorát, a kedves embereket, a közös
esti „világmegváltó” beszélgetéseket  külön méltatta.

Kitüntetésnek érezte a programok szervezettségét, a
tábor alapgondolatát. Az elkészült  munkák
mennyisége számára  a művészi élmény
megmutatkozása. Mosolyogva mesélte beszélgetését
egy fotós vendéggel, aki hiányolta, hogy ebben a
városban nincs kabóca nevű rovar - erre ő faragott
egyet  egy utcán látott karakterarc fizimiskájával, akit
persze a nánásiak egyből felismertek.

Gergely Csaba és Tillinger Stefan festőművészek
Szatmárnémetiből érkeztek az alkotótáborba, ők az
ottani Szatmári Alkotóház Képzőművészeti
Egyesületének elnöke ill. alelnöke, 3 galériát is
működtetnek, évente 40 kiállítást rendeznek,
rendszeresen szerveznek és részt vesznek
művésztelepeken. Rendezett és hangulatos városnak
ítélik meg Hajdúnánást, ahol eddig még csak
átutazóban voltak. Kiemelték a nánási hölgyek
szépségét, ami festői szemmel is megfogta őket!

Tetszett nekik az „utánpótlás”, azaz a fiatalok
sokasága, a művészetekhez való hozzáállása, hiszen
ezzel otthon ők is foglalkoznak, oktatásukra nagy
hangsúlyt fektetnek.

Szutor Katalin restaurátor, festőművész, a Magyar
Nemzeti Galéria főrestaurátora, ikonfestő tanár
Budapestről érkezett.  Városunk a tenyerén hordozta
őket véleménye szerint. Impozánsnak tartotta a város
nyújtotta környezetet, a régi korokból megmaradt
tanyavilágot, az eláradt vizes részeket, a kavargó
gomolyfelhőket, az élővilágot- munkáiban ezek
köszönnek vissza ránk.  Aktív időszak volt számára a
10 nap, hiszen 4 olajképet is festett, grafikákat  és
akvarellvázlatot készített, s ezek mellett a batik
világába is belekóstolt, mely különlegesen nagy
élmény volt neki és ecsetvonásokhoz szokott kezei
számára.

Az alkotás mellett a közös programok is
színesítették az egy hetet: a szakmai előadások, a
tokaji kirándulás, a fürdőlátogatás, a közös vacsorák,
az esti beszélgetések, melyek hangulatát, közös-
ségformáló erejét minden művész kiemelte. Az
egymás művészetébe való betekintés, a színek és
formák egyedi technikáinak ellesése kiteljesíti és
fejleszti további tevékenységüket.

Színt vittek városunkba, nagy örömmel töltötték itt
a 10 napot, jó hírünket viszik haza tarsolyukban.
Nekik erre, nekünk pedig rájuk van nagy szükségünk,
hiszen elmondásuk szerint: alkotás és művészetek
nélkül lehet élni, de nem érdemes.

Elkészült munkáikból Hajdúnánás városnak is
ajánlottak fel, melyekből szeptember 15-ig láthatnak
válogatást az érdeklődők.

F. A.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által
szervezett Szent István napi rendezvények

és a III. Hazaváró ünnep programja

2011.  AUGUSZTUS 19.

Helyszín: Köztársaság tér
17.30: „Az magyarokért szól a szíp nóta” 
Közreműködik: Veres Sándor, Veres Sándorné, Bózsár
Katalin, Szabó Attila
Zenél: Tordai Zoltán és zenekara
18.15: Írisz Tánc Stúdió fellépése
9.00: Keresztes Ildikó műsora
20.00: Utcabál Tóth Sándor és a ShawnDoor-Band

2011.  AUGUSZTUS 20.

10.00: Ünnepi Istentisztelet a református templomban
Igét hirdet főtiszteletű  dr. Hegedűs Lóránt  

ny. püspök úr
10.00: Ünnepi Szentmise a római katolikus
templomban Bemutatja Tamás László római katolikus
káplán 
Helyszín: a református templom előtti tér
11.00: Ünnepi megemlékezés a magyar
államalapításról,  állampolgársági eskütétel, 
az új kenyér megáldása, megszentelése, megszegése 
Ünnepi beszédet mond: Szólláth Tibor polgármester
Az új kenyeret megáldja: Gacsályi Gábor református
lelkipásztor Az új kenyeret megszenteli: Tamás László
római katolikus káplán
Az új kenyeret megszegik: az egyházközségek
gondnokai
Közreműködnek: Nagyidai Gergő színművész, Varga
Eszter népdalénekes, a Hajdúnánási Lovasklub lovasai
14.00: Emléktábla avatás és koszorúzás Dr.
Nikodemusz István orvos emlékére. Helyszín: Marx
Károly u. 5. (az egykori rendelő épülete)
Avató beszédet mond dr. Kelemen Sándor
orvosprofesszor
15.00: „Rég láttalak” Beszélgetés a Hazaváró ünnep
vendégeivel Fellép: Csuja Imre színművész
Helyszín: művelődési központ színházterme
16.00: Kincses Színház: Bohóc-vár – jelmezes, zenés,
mókás interaktív gyermekműsor
17.00: Debreceni Népi Együttes műsora
Közreműködik: Csűrdöngölő zenekar
18.00: „Együtt velünk.” Fellép a Grúz Népi Együttes
18.30: A Református Egyházközség ajándékműsora:
„A szeretet nagy kozmikus titok” válogatás magyar
költők verseiből: hitről, reményről, szeretetről. 
Fellép: Erdélyi Márta előadóművész
Helyszín: Református templom
20.00: Hajdú rege a Naná Színház előadásában
Írta és rendezte: Marth P. Ildikó
Közreműködnek a Móricz Zsigmond Színház
művészei és a Debreceni Népi Együttes férfi kara

T ű z i j á t é k

kÜlDJÖN EGY kÉPEt!

PROGRAM  AJáNlÓ

V I .  H a j d ú n á n á s i  N e m z e t k ö z i  A l k o t ó t á b o r

A 60-as években a labdarúgó bajnokságok
szünetében rendezték meg Hajdúnánáson a nagypályás
Vasas Kupát. A régi Fürdő utcai pályán készült fotó a
Szellőző 1963-as, Vasas Kupa győztes csapatát
ábrázolja. Álló sor: Varga Tamás, Szabó László edző,
Szombati Gábor, Csuja László, Szeitz Ottó, Vágó
János, Szívós Zoltán, Józsi Gábor, Erdei László – bíró,
Szabó Sándor. Első sor: Seres Imre, Menyhárt László,
Szabó László, kapus, Soltész János, Gidai Ferenc. A
képet Varga Zoltán juttatta el számunkra. 

Művelődési központ programjai:
A VI. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor kiállítása szeptember 15-ig tekinthető meg

a művelődési központ galériájában.
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ és a Hajdúnánási Nyugdíjas Klub első alkalommal szervezi

meg a Városi Gobelin Kiállítást 2011. szeptember 27-től október 13-ig, amellyel a szervezők lehetőséget
szeretnének biztosítani a hajdúnánási gobelin-készítőknek alkotásaik bemutatására. Jelentkezni szeptember
15-ig lehet a művelődési központban. Személyenként max. 3 db, bekeretezett kép adható be. 

A művelődési központ szeptember 17-én (szombaton) rendezi meg a hagyományos Szüreti sokadalmat.
A szüreti felvonulásra szeptember 9-én 16 óra. 



Idén nyáron újra megszervezte a nyári  szünidei napközit a Városi
Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben előírtaknak megfelelően, elsősorban azon gyermekek számára, akik
otthoni, napközbeni felügyelete szüleik munkavégzése miatt nem biztosított.  A
szülők írásbeli nyilatkozatát, kérését figyelembe véve   június 20-tól  augusztus
31-ig került megszervezésre, ahol naponta reggel 7 órától délután 5 óráig volt
biztosítva  a tanulók felügyelete.  Összesen 106 gyermek vette igénybe a
szolgáltatást (tízórai, ebéd, uzsonna) ugyanolyan feltételekkel és önkormányzati
támogatással, mint tanév közben. A napközit igénybe vevő gyerekek az
önkormányzati fenntartású általános iskolák, illetve a Református Általános
Iskola tanulói.

Fontos cél volt a szervezés során, hogy a napközit igénybe vevő gyermekek
tartalmasan töltsék el a szabadidejüket, ezért felvettük a kapcsolatot a könyvtár,
művelődési központ, a Helyi Tv és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
vezetőjével, akik vállalták, hogy programokat szerveznek a gyerekek számára.
Így a tanulók a hét meghatározott napján, kiállításokon, filmvetítéseken,
kézműves foglakozásokon és kulturális programokon vesznek részt, emellett
szabadon játszhatnak, sportolhatnak – tájékoztatott Éles Béláné közoktatási és
közművelődési intézményi ügyintéző.

A résztvevő pedagógusok – akik közcéllal foglalkoztatott pedagógusok-
kezdetektől fogva gyűjtik az élményeket a programmal és ezzel együtt a
gyerekekkel (szülőkkel) kapcsolatban. Átfogó képet kértem tőlük beszélgetésünk
kapcsán arról, mi a véleményük a következő kérdésekről: beváltotta-e fő célját
a program, milyen volt a résztvevő gyerekek hozzáállása, bevonhatósága,
fegyelmezettsége, motiváltsága, mi vált be és mi nem az együtt eltöltött napok
tapasztalatában, mi az, amit esetleg konklúzióként levonhatunk a jövőre
vonatkozóan.

A beszélgetésünk végén vegyes érzésekkel kezdtem hozzá a cikk megírásához,

már a címmel kapcsolatban is harcban álltam önmagammal. Aztán úgy
döntöttem, nem fűzök kommentárt az elmondottakhoz, hisz szülőként,
pedagógusként, városlakóként és e cikk írójaként egy személyben nehéz lenne
egységes véleményt alkotni, de nem is ez a legfontosabb. Álljanak itt azok a
gondolatot, melyeket ők  Seres Marianna, Csékiné Borsi Éva, Pető Anita és Nagy
Gábor – osztottak meg velem – kommentár nélkül.

Négy nappal a tábor beindulása előtt tudtam meg, hogy pedagógusként részt
veszek a napközi irányításában. A másfél hónap után ez a szó jut eszembe  a
legőszintébben róla: döbbenetes. Elsőként meghökkenve tapasztaltuk a
számunkra kijelölt hely, a Makláry iskola udvara, tornaterme és 2 tanterme az
emeleten, az udvaron lyukas kerítések. Nem volt játék, labda, esetleg foci,
ugrálókötél, semmi a gyerekek számára. Ezeket az eszközöket a selejtezésből
sikerült kimenekítenünk, hogy mégiscsak legyen néhány játékunk. A szervezett
program szerdánként 45 perc kézműves foglalkozás volt a moziban,
péntekenként filmvetítés, egyszer a Helyi Tv meglátogatása, néhány alkalommal
könyvtárlátogatás. Ezek a programok a heti 5 napból kettőt, napi 10 órából 45
percet, vagy másfél órát igényelnek. A fennmaradó időt próbáltuk mi magunk
megszervezni: meglátogattuk a helyi tűzoltóságot, lovagoltunk, kézműves
foglalkozásokat szerveztünk (szövés, fonás, origami stb.), vetélkedők,
akadálypályák (bicikli, roller, görkori), filmnézés, fagyizás, kisállat bemutató,
sakk, póker, kártya, csigafutóverseny. A gyerekek is találtak ki maguknak
elfoglaltságot, melyek legtöbbször „hozott dolgok” voltak. Soroljuk?

Játék volt nekik egymás szöges deszkával való ütése, a másik nadrágjának
lehúzgálása, egymás biciklizés közbeni dobálása, amíg valaki el nem esik, a
focisok dobálása hullahopp karikával, egymás szövésének szétvágása,
verekedések, káromkodások minél több ember füle hallatára, ebéd közbeni
szellemidézés és ételdobálás, a WC tönkretétele és nem megfelelő használata, a
másik telefonjának és lelakatolt kerékpárjának eltulajdonítása. Megtörtént olyan
eset, hogy nem tudott az udvaron megállni a gyerek a biciklivel és átment a
másik hasán kerékkel. Volt olyan, hogy elindult haza a gyerek, mert nem lehetett
meggyőzni az igazunkról, s szó szerint könyörögnünk kellett neki, hogy jöjjön
vissza. A sorakozást, az illemet, egymás elfogadását, a szabályok betartását, az
alapvető higiéniát  reggelente újra kellett kezdenünk. Amiket elmondtunk
életképek, megtörtént események. Akik magukra ismernek, kérjük, ne
sértődjenek meg, de szükség van elmondani és leírni a felnövekvő generáció
érdekében. Tudnánk részletesebben is beszámolni a nyári szabadnapjaikat élő
gyerekek viselkedési és együttélési szokásairól, szabálytudatáról.

Beszéljünk azért a jó dolgokról is, amiért érdemes volt: amikor reggelente
szorítva-ölelve örültek, hogy újra látnak, vagy a nekünk készített rajzokért,
karkötőkért, papírvirágokért, amikor azt mondták, milyen jó itt lenni, amikor
láttuk az örömöt egy-egy általunk szervezett program során.

Mi állhat a Nyári napközi széljegyzetének margóján? – kérdeztem  az itt
résztvevő pedagógusokat. Talán az – hangzott a válasz, hogy ezeken mi itt így
nem tudtunk változtatni, javítani. De tettünk érte, és még olyan is volt, aki
megköszönte...

F. A..
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Zene, koncert, kiállítás, főzések, tánc, találkozók – számtalan tartalmas
programot ígérő színes nyári szórakozás – röviden ez volt a Nánási vigasságok
elnevezésű egyhetes rendezvénysorozat városunkban.

A szervezők – a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ és a Városi
Önkormányzat – hagyományos és újszerű programokat is betervezett a
rendezvényekbe, figyelembe véve a nánási emberek igényeit, szórakozási
szokásait.

A motorosok szokásos nyári találkozója nyitotta a programot, melynek ezúttal
a Gyógyfürdő nagy füves területe adott otthont, s az elmaradhatatlan rockzenei
koncertek és a motoros bemutatók, felvonulások tették tartalmassá a találkozó
három napját.

A  már hagyományosnak számító, sorrendben az 5. Biokultúra találkozót
nagyon sokan várták, hiszen évről évre egyre többen itt bizonyítják főzési
tudományokat, mely szabad tűzön nem egyszerű dolog. A pásztorételek
bográcsban történő elkészítése mellett lehetett nevezni a Legfinomabb sütemény
és a Nánás legjobb pálinkája kategóriákban is.

A főzések és kóstolgatások elmaradhatatlan kísérője volt a művelődési központ
művészeti csoportjainak bemutatkozása is, hiszen a jó produkciók is
hozzájárultak nemcsak a fergeteges hangulathoz, hanem az ételek ízletessé
varázsolásához is. A főzőnap nem kis célja, hogy országossá nője ki magát,
hasonlóan a Bajai halászléfesztiválhoz. Az új helyszín, a kemping előtere jónak
bizonyult, a rendezők azonban több érdeklődőre számítottak.

A helyi színészekből álló Naná Színház nagy sikerű Pázmányos című
vígjátékának bemutatója  és egy nótaest is színesítette a hét programját.  A keddi
nap volt az időjárás legnagyobb áldozata, ugyanis az egész napos szabadidős-
sportos rendezvényből többnyire csak a fedett pályások valósulhattak meg, de a
sakkozni szeretők, a jógások és az asztali- tenisz rajongók jó kedvét nem mosta
el a rengeteg eső sem!

A mozi előtti téren szerdánként Zenés nyári estékre gyűltek a zenerajongók, a
rendezvénysorozat részeként  Pásztor Csaba előadóművész Cseh Tamás nagy
sikerű dalaiból válogatott.

Nánás Art címmel városunk amatőr művészei léptek fel ugyanitt, a
templomban pedig komolyzenei koncertek várták az érdeklődőket, a moziban
pedig a Lassú tükör című helyi vonatkozású filmet tekinthették meg az
érdeklődők Hevesi Nándor rendezésében.

Pénteken játékok, filmbemutatók, fotó- és rajzkiállítás (és ezek díjazásai),
valamint Hajdúnánás testvérvárosainak művészeti csoportjai léptek fel a főtéren
felállított színpadon a Sokszínű Európa elnevezés keretében. Az est fénypontja
az első ízben megrendezett szépségverseny volt, ahol  14  csinos lánynak
tapsolhatott a népes számú közönség. A zsűri döntése alapján Nyakó Enikő fejére
került a királynői korona, udvarhölgyei pedig Aszalós Krisztina és Síró Anikó
lett, aki a közönség díját is elnyerte.

A vigasságok utolsó napján lovasbemutató tarkította a programkínálatot a
Martinek Lovasudvaron, ám ezt az időjárás makacs őszbe fordulása kissé
akadályozta. A főtéren az ökör csepergő esőben is megsült estig,  mire a Nánási
vigasságok fénypontja a Ladánybene 27 együttes koncertje megkezdődött, már
kicsit sem zavarta a közönséget az időnként meginduló eső sem.

Összességében elmondható, hogy minden korosztályt megérintő, tartalmas és
változatos programokban volt részük a rendezvényre ellátogatóknak, melybe itt-
ott beleszólt az időjárás szeszélye, de a nánásiak jó kedvét és vigasságát a sok eső
sem tudta nagy mértékben akadályozni.

F. A..

N á n á s i  v i g a s s á g o k

N y á r i  n a p k ö z i  2 0 1 1

Hajdúknak szépségei: 1. hely Nyakó Enikő  2. hely  Aszalós Krisztina, 3. hely  Síró Anikó
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Rendőrségi felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elmúlt
időszakban a településeken komoly problémát
jelentett az, hogy a Magyar Posta által teljesített
kifizetések időszakában az arra jogosultak nagy
számban jelennek meg a postahivatalok közvetlen
környezetében, vagy a közterületek egyes meg-
határozott helyein és itt kérik, illetve követelik a
postai kézbesítőktől az utalványok azonnali
kifizetését. 

A jelenség nagymértékben zavarja a postahivatalok
előtti közlekedést, a postára történő bejutást, illetve
az ottani ügyintézést. Az állampolgárok és más egyéb
közhivatalok jelzése alapján a csoportosulások
helyszínén gyakran nagy mennyiségű kosz, piszok
marad hátra, amely sérti a jó ízlést, gyakran az is
előfordul, hogy a közterületekben és az oda
kihelyezett műtárgyakban kár keletkezik.

Gyanú merült fel arra vonatkozóan is, hogy ezeken
a helyeken megjelentek az „uzsora bűn-cselek-
ményekkel” kapcsolatba hozható személyek is.

A kialakult helyzet kezelése érdekében a Magyar
Posta Zrt-vel együttműködésben érvényt kívánunk
szerezni a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 16. §
(1) bekezdésében foglaltaknak, melynek értelmében a
postai küldeményt – a jogszabályban foglalt
eltérésekkel és kivételekkel – a címzett, illetve az
egyéb jogosult átvevő részére a feladó által megjelölt
helyen, az erre a célra szolgáló levélszekrénybe
történő elhelyezéssel, vagy a címzettnek, illetve az
egyéb jogosult átvevőnek történő átadással köteles
kézbesíteni. 

A törvényben foglaltakat érvényesítve meg
kívánjuk szüntetni a közterületen történő kifizetés
szabálytalan gyakorlatát a településen, ezáltal
kívánjuk javítani a postahivatalokban a zavartalan
munkavégzést, valamint a hivatal közvetlen kör-
nyezetében a rend fenntartását. 

A kialakult helyzet kezeléséhez és a jelentkező
feladatok megoldásához kérjük a lakosság megértését
és segítő közreműködését.

Kelemen Sándor r. alezredes
közrendvédelmi osztályvezető

MEGEMLÉKEZÉS

GYÖNGYÖSI
LAJOSNÉ

Porkoláb Irén

v. Hn., Nefelejcs u. 5. sz.
alatti lakos halálának

2. évfordulójára

„Szomorú az út mely sírodhoz vezet.
Fájdalom költözött 2 éve szívembe.
Elmentél tőlünk, köszönni, búcsúzni
nem volt alkalom,
itt hagytál mindent
amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Amíg élünk nem feledünk.”

Szerető férjed, húgod Klára,
keresztlányai, sógorod, sógornőid

A nyári aratás utáni helyzetről érdeklődtünk Kiss
Zoltántól, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földművelődésügyi Igazgatóság igazgatójától.

– Hajdúnánás térségében milyen volt a megtermelt
búza mennyisége és minősége?
– A learatott kenyérgabona mennyisége átlag 4-5
tonna között mozog. Természetesen voltak olyan
területek, ahol jóval alacsonyabb, és olyan helyek
ahol kiemelkedően jobb átlag volt tapasztalható. A
betakarított búza minősége is változatos képet
mutat, de jónak mondható. Természetesen a
minőséget úgy a belvíz, mint az időjárás alakulása is
befolyásolta, mint mindenkor, úgy most is.
– Mit tud mondani a tárolásról?
A learatott búza biztonságos tárolása megtörtént. Ez
mindenkinek az érdeke is, hiszen a jó tárolás
fokozhatja a termék minőségét. Többen azért végzik
a minőségi tárolást, mert eladási ár emelkedésére
számítanak. Elmondhatjuk hát, hogy a learatott
mennyiség fedezni tudja a fogyasztási igényeket.
Bízunk abban, hogy még exportra is jelentős
mennyiség jut.
– Hogyan alakulnak az árak?
– Jelenleg enyhe áremelkedés tapasztalható. A
tonnánkénti ár most 40-50 ezer Ft között mozog.
Nyilvánvaló, hogy az árak alakulása nagyban
befolyásolja a liszt- és kenyérárakat is.
Melyek a következő időszak legfőbb tennivalói a
gazdák, gazdálkodók számára?
– Az olykor nehéz, de sikeres aratás után nagy
figyelmet kell fordítani az őszi talaj-előkészítésre,
az őszi magvak elvetésére. Ezáltal valamennyien
reménykedhetünk egy sikeres évnek, termésnek.

Fórizs Rolandtól, a Hajdúnánási Csiha-malom

üzemvezetőjétől kérdeztük, aratás után sikerült-e
feltölteni a silókat?
Mennyi kenyérgabonát tárolnak?
– Két hónapra elegendő búzát vásárolunk fel őrlésre,
amely kb. 14 ezer tonna mennyiség. A feltöltés
rendszeres és folyamatosan történik.
– Milyen a minősége a feldolgozásra kerülő
búzának?
– A búza minősége természetesen változó. Mi
igyekszünk a legjobb minőségű terményt felvá-
sárolni és feldolgozni. Az átvételi árak 40-50 ezer
Ft/tonna között mozognak. Többen arra számítanak,
hogy a jövőben áremelkedés lesz tapasztalható.
– Elegendő-e a gazdák és gazdálkodók által
megtermelt és betakarított mennyiség a lakosság
ellátására?
– Igen, mert folyamatosan biztosítható a szükséges
mennyiség. A megfelelő tárolás pedig javíthat a
tárolt búza minőségén is.
– Biztosított-e a megfelelő dolgozói létszám?
– A technikus, szakmunkás létszám, a dolgozói
létszám teljes mértékben biztosított. Tudásuk,
hozzáállásuk alapján minőségi munkát tudunk
végezni az időközben technológiai megújításon is
átesett üzemben. Célunk az, hogy a lakosság, a
fogyasztók elégedettek legyenek termékeinkkel.
– Melyek a legfontosabb tennivalók napjainkban és
a jövőben?
– Az, hogy a fogyasztókat folyamatosan el tudjuk
látni megfelelő mennyiségű, és minőségű termékkel.
Arra törekszünk, hogy a malom dolgozóinak
munkájával elégedett legyen a lakosság. Igyekszünk
korrekt, kiszámítható és jó kapcsolatot tartani a
termelőkkel, beszállítóinkkal is.

Gut István
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gyÁSz HírEK

Kék hírek

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK
édesanyánk

VARGA SÁNDORNÉ
Dombi Eszter

volt Hajdúnánás, Nap utca  6. sz. alatti lakos 
temetésén megjelentek, sírjára koszurút, virágot helyeztek, és

gyászoló családunk fájdalmában osztoznak.
Megemlékezünk

édesapánk
VARGA SÁNDOR

halálának első évfordulójáról:
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,Megpihent a kéz, amely értünk dolgozott.

Számunkra Ti soha nem lesztek halottak, Élni fogtok, mint a csillagok.”

Fiai és a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
KÉKI ANTAL

(volt Hnánás, Hajdú u. 22. alatti lakos)
halálának 10. évfordulójár

"Búcsú nélkül mentem  én el tőletek
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek 

Szíveteket ne eméssze fájdalom,
vigasz legyen hogy örökké álmodom"

Fájó szívvel emlékezik:
felesége, lánya, veje, két unokája

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY FERENC
Hn., Csóka u. 9. alatti lakos 
halálának első évfordulójára
,,Örök az arcod,nem száll el

szavad, minden mosolyod
a lelkünkben marad.”

Fájó szívvel emlékeznek:
felesége, gyermekei,és azok családjai.

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre

PUSKÁS GYULÁRA
halálának 13. évfordulójára, szeretett szüleimre, és testvéreimre.

„Virágcsokorral a kezemben, Emlékeim hadának szívemben, Sírotokhoz érve halkan suttogom,
Férjem, szüleim, testvéreim, itt vagyok. Napsugárral átölellek benneteket csendesen.

Szellővel ti érintitek meg kezemet Kegyetlen sorsokat búsan síratom
Halvány könnycsepp csordul le arcomon. Múltunk útján csöndben bolyongok 

Álmaimban újra együtt vagyunk. Az élet is veletek volt szép,
Mellettetek maradok az örökké valóságban én.”
Puskás Gyuláné Hajdúnánás, Áchim A. u. 26. sz.

MEGEMLÉKEZÉS

IDŐS DARÓCZI IMRE
halálának első évfordulójára

,,Szíved nemes volt, Életed nehéz
volt,  álmod legyen boldog”

G a b o n a  b e t a k a r í t á s  2 0 1 1



Szebbnél szebb autókban gyönyörködhettek a
négykerekűk szerelmesei augusztus 6-án és 7-én .

5. alkalommal rendeztek autós találkozót a Napsugár Termál Kempingben, ahol
több kategóriákban is versenyezhettek autók és gazdáik: megmutatkozhattak a
szépségek, az erősségek, a kasznik. Díjazták a legeket is, volt vakon vezetés, láng
show, autótolás, kresz-teszt, nappali és éjszakai autós felvonulás, alkatrész dobálás,
táncbemutató. A szervezők a gyermekekről sem feledkeztek meg, őket a playstation
és a rajzverseny szórakoztatta. 

A városlakók nagy örömmel fogadták a felvonuló autókat, de az éjszakai dübörgés
már sokak nyugalmát zavarta. De remélhetőleg ez megbocsátható, mivel a szervezők
célja városunk programkínálatának színesítése volt, ami mindenképpen dícséretes és
követendő.

F. A.

F e l h í v á s
Augusztus végén kerül megrendezésre a
strandröplabda bajnokság záró fordulója, a városi
fürdőben. A pontos dátumról az FM 95 rádióból,
illetve a strand előtti plakátokról értesülhetnek
majd. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk.

Bakos Zsolt szervező
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B r o n z é r e m  a  L o k i  t o r n á n
A Nánási Focisuli fiatal focistái 24:1-es gólaránnyal bronzérmet szereztek
A Nánási Focisuli Egyesület nagyszerű eredményt ért el Debrecenben megrendezett I. Loki Focisuli
nemzetközi utánpótlás-labdarúgó tornán: a 2003-as korcsoportban 9 egyesület közül az igen előkelő 3.
helyen végeztek az ifjú focistáink. Az elért eredmény értékét növeli, hogy a korcsoportban a nánási focisulis
gyerekek rúgták a legtöbb gólt, és a leg kevesebb gólt is ők kapták 24:1-es gólaránnyal zárták a tornát. Az
előselejtezőben a csoportmérkőzéseiket mindet megnyerték, csoport elsőként jutottak tovább. Helyosztók során
a Loki focisulival mérkőztek meg a gyerekek. Hogy döntőt játszhassanak nem sokon múlott, a mérkőzés lefújása
előtt a Loki fiatal játékosok betaláltak a kapunkba. A Hajdúnánás fiatal focistái így a 3-4. helyért a Borsod
Volán csapatával csaptak össze, s nyertek 6:0-ra. A döntőt Nyírsuli-Loki Focisuli csapatai játszották. A rendes
játékidőben nem bírtak egymással, büntető rúgásokkal a Nyírsuli vihette haza a kupát. A torna gólkirálya Varga
Donát 15 góllal a Nánási Focisuli játékosa lett.
Az utánpótlás csapatunk várja a 2001-es korcsoporttól a 2006-os korcsoportig gyerekek jelentkezéseit, akik
kedvet éreznek a labdarúgáshoz.
Ügyelve az életkori sajátosságokra a képzések külön- külön, heti két, három alkalommal az UEFA edzőközpont
által kötelezően előírt szakképzett edzők irányítása mellett folyik.
Jelentkezés a honlapon található korosztályos edzőknél www.nanasifocisuli.hu

Horváth Imre Nfse elnök

Ú j r a  i t t h o n  a  f o c i s t á k
Még néhány nap, s indul a 2011/12 évi labdarúgó

szezon a megyei első osztályban. Ennek kapcsán,
illetve az elmúlt szezon értékelése okán is kerestem
fel Kondora József játékos edzőt.

– Voltak szép pillanataink, sőt jobban kezdtünk,
mint az elmúlt évadban – kezdi a beszélgetést a
sportember. Volt azonban egy törés, melyet még
ősszel sikerült kiküszöbölnünk (négy nyert meccs
zsinórban). Három pontra voltunk ekkor csak
lemaradva a 6. helytől, s úgy gondoltuk, hogy a cél,
az első tízben végezni, teljesíthető lesz. Sajnos ez
nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Elő jöttek újból a
régi hibák. Helyzeteinket kialakítottuk, csak nem
tudtuk értékesíteni. Hiába rúgtunk elől 3 gólt is,
hátul kaptunk négyet. Egyre jobban tudunk viszont
már koncentrálni, nem szaladunk bele olyan
pofonokba, mint régen. Sokat jelentett persze a hazai
pálya, a szurkolóink hiánya is, mivel a füvesítés
miatt csak három mérkőzést játszottunk itthon, a
többit idegenben. Elkísértek azonban többen
bennünket, lelkes szurkolók – Dorogra, és
Böszörménybe –, nekik ezúton is köszönetünket
fejezzük ki. Végül a 11. helyet sikerült megszerezni,
s mindent összevetve elégedett vagyok a csapattal.
Nem mindennel, s nem mindenkivel, de ezeket
személyesen szoktam az érintettekkel megbeszélni.
Úgy érzem, hogy ha nem is rohamos léptekkel, de
araszolgatva azért fejlődünk. Azt várom a következő
idényben a fiúktól, hogy a nagyobb hibáinkat sikerül
majd kiküszöbölni, a mentális frissességet pedig 95.
percig kitolni. Köztudott ugyanis, hogy a végére
fáradunk el fejben. Az edzések gőzerővel folynak.
20-án Tiszacsegén kezdünk, s rá egy hétre egy év
után újra itthon játszunk, s nagyon várjuk a
szurkolóinkat. Ha úgy tetszik, hazatérnek a tékozló
fiúk – zárja le egy mosollyal a beszélgetést az edző.

K. I.

Sportnap 2011. szeptember 3. (szombat)
Sportpálya

14 óra felnőtt kispályás labdarúgó torna a műfüves pályán (5+1 fő). Nevezési díj: 4.000 Ft/csapat.
Csapatonként maximum 2 fő igazolt labdarúgó szerepelhet. Jelentkezni augusztus 31. 16 óráig lehet.
15 óra női és férfi egyéni tollaslabdabajnokság felnőtteknek. Kérjük, hogy ütőt mindenki hozzon magával.
Szeles idő esetén a verseny elmarad. Jelentkezni augusztus 31-ig lehet.
15 óra kézilabdabemutató a Hajdúnánás SC Aprófogúak csapatának közreműködésével.
16 óra streetball bajnokság az aszfaltpályáján. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk augusztus 31. 16 óráig.
16 óra biciklis ügyességi verseny az aszfaltpályán. A versenyre gyerekek (14 éves korig) és családok (1
felnőtt, 2 gyerek) jelentkezését várjuk augusztus 31. 16 óráig.
16-18 óra íjászkodás a hátsó füves pályán. 
16 óra futóverseny több korosztályban (gyerek, felnőtt), valamint BM rendvédelmi dolgozóknak.
(óvodások: 1000 m, I. – II. korcsoport: 1500 m, III. – IV. korcsoport: 3000 m, V. – VI. korcsoport: 4500
m, felnőtt nők; férfiak: 6000 m, csapatverseny: 5 fővel [1-1500 m; 2-3000m; 3-4500 m; 4-6000 m; 5-
7500m], férfi és női egyéni: 7500 m, futók kocogók: 1500 m)
A futóversenyre jelentkezni augusztus 31. 16 óráig lehet, illetve a helyszínen.
17.30 foci freestyle verseny. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik jól bánnak a futball-labdával és adott
idő alatt minél több trükköt be tudnak mutatni. Jelentkezni augusztus 31. 16 óráig lehet.
A versenyekre jelentkezni a megadott határidőkig Szólláth Zoltánnál lehet a művelődési központban
(52/382-400, 70/372-1494, info@nanasvmk.hu)

V.  A u t ó s
t a l á l k o z ó


